
INFORMAÇÃO ILUSTRATIVA SOBRE 
BEM ESTAR ANIMAL.

Raíssa Ivna Alquete de Arreguy Baptista1, Kath Freire de Vasconcelos2, Deivson Ferraz Cunha2,
Robson Moura de Lima2, Fernanda Maria Lino de Moura3 e Maria Cristina de Oliveira Cardoso Coelho4



________________
1. Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de Medeiros, 
S/N, Dois Irmãos, Recife - Pernambuco. E-mail: raissaivna@yahoo.com.br
2. Bolsista do Programa de Educação Tutorial de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de Medeiros, 
S/N, Dois Irmãos, Recife - Pernambuco
3. Graduanda em Licenciatura em Ciências Agrárias e Médica Veterinária formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom 
Manoel de Medeiros, S/N, Dois Irmãos, Recife - Pernambuco.
4. Professora Adjunta do Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manoel de Medeiros, S/N, 
Dois Irmãos, Recife - Pernambuco.

Introdução

O abandono de animais é um problema comum em 
muitas cidades brasileiras. De acordo com os dados 
obtidos da Associação Protetora de Animais São 
Francisco de Assis (APASFA), no período de 
dezembro e janeiro, que são meses de férias de verão, o 
número de animais domésticos abandonados cresce 
1000%. Nesta época do ano, a entidade recebe cerca de 
até 50 denúncias diárias de maus-tratos e abandono de 
animais em todo o Brasil, contra uma média de cinco 
nos outros meses do ano [3].

Dados como estes demonstram o quanto a sociedade 
desconhece o conceito de guarda responsável e bem 
estar animal.

Segundo Santana & Oliveira, [5] no Brasil não existe 
um conceito legal sobre a guarda responsável, 
entretanto, de acordo com a reunião latino-americana 
de especialistas em posse responsável de animais de 
companhia e controle da população canina, foi 
elaborada a conceituação de que a guarda responsável 
de animais é a condição na qual o guardião de um 
animal de companhia aceita e se compromete a assumir 
uma série de deveres centrados no atendimento das 
necessidades físicas, psicológicas e ambientais de seu 
animal, assim como prevenir os riscos (potencial de 
agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros) 
que seu animal possa causar à comunidade ou ao 
ambiente.

Então, de acordo com este conceito, o bem estar 
animal (BEA) está diretamente ligado à guarda 
responsável.

O bem estar é um termo de uso corrente e seu 
significado geralmente não é preciso [1]. Porém, uma 
definição muito aceita é o conceito criado pelo 
professor John Webster e adotado pelo Farm Animal 
Welfare Council (FAWC), que tem como base as cinco 
liberdades dos animais; A liberdade fisiológica 
(ausência de fome e de sede), a liberdade ambiental 
(edificações adaptadas), a liberdade sanitária (ausência 
de doenças e de fraturas), a liberdade comportamental 
(possibilidade de exprimir comportamentos normais) e 
a liberdade psicológica (ausência de medo e de 
ansiedade) [6].

Alguns proprietários têm determinadas condutas que 
podem causar riscos a saúde de sua própria família, de 
moradores vizinhos e de seus próprios animais. O 
manejo inadequado de cães e/ou gatos gera riscos à 
população humana e animal, favorecendo a transmissão 
de zoonoses [7]. Portanto, um adequado manejo animal 
favorece não somente o BEA, mas também o do
homem, praticando-se, desta maneira, a guarda 
responsável.

O conceito de bem estar vale para todos os animais, e 
de acordo com Oliveira et al. [4] nos últimos anos, este 
conceito começou a ser implantado no cenário da 
produção animal, principalmente com a definição de 
protocolos de boas práticas de manejo. O propósito 
dessas ações era de cuidar do manejo com vistas a 
oferecer produtos de qualidade e atender as exigências 
de mercados de exportação.

Quando se trata de produção animal, as práticas de 
BEA devem ser valorizadas, mesmo que para agregar 
tais características, seja necessário desacelerar ou 
modificar os sistemas produtivos [4].

Uma das formas de conscientizar e facilitar o 
aprendizado da população a respeito do tema tratado 
neste trabalho é a distribuição de cartilhas informativas, 
com figuras, linguagem acessível e textos dinâmicos, 
que tornam a informação mais fácil de ler e atrativa ao 
leitor.

Desta forma, objetivou-se neste trabalho, a confecção 
de cartilhas informativas para conscientizar os 
visitantes da feira de exposições de animais acerca da 
importância da guarda responsável e do bem estar 
animal para os seres humanos e animais.

Material e métodos

A distribuição das cartilhas ocorreu durante a 67º 
exposição nordestina de animais e produtos derivados, 
no stand do projeto de extensão “Bem estar animal: 
Direito de todos”.

Durante a visita ao stand, os frequentadores 
receberam as cartilhas que foram criadas nos
programas gráfico Corel Draw® e Word® e tinham o 
formato de gibi (metade de uma folha A4).



Para a confecção das cartilhas, fez-se uma pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto e as informações mais 
práticas e relevantes foram adicionas às cartilhas.

Foram confeccionadas três cartilhas:
A) “Tudo o que você precisa saber sobre direito dos 
animais e como eles querem ser tratados” (Fig. 1).
B) “Zooterapia: como os animais podem ajudar o 
homem” (Fig. 2).
C) “Como lucrar mais cuidando melhor dos animais de 
produção” (Fig. 3).

As cartilhas A e B eram destinadas ao público em 
geral e a cartilha C destinada para o público de 
produtores e criadores de animais de produção. Quanto 
à impressão das cartilhas, foram impressas com o apoio 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco na 
quantidade de 300 exemplares por tema.

Resultados e Discussão

Houve uma grande procura do público pelas cartilhas
que se esgotaram antes do término do evento, sendo 
necessária a impressão de mais 200 exemplares. As 
cartilhas foram bem recebidas, principalmente pelo
público infantil, uma vez que as cartilhas eram bastante 
ilustrativas. Segundo Colombo [2], os trabalhos que se 
baseiam em ilustrações são importantes no 
desenvolvimento das crianças, uma vez que aprimora o 
conhecimento e desperta o interesse pelo assunto. O
público também teceu elogios a respeito da clareza das 
informações e layout da mesma.

As cartilhas destinadas para o público em geral como 
“Tudo o que você precisa saber sobre direito dos 
animais e como eles querem ser tratados” e 
“Zooterapia: como os animais podem ajudar o 
homem”, puderam oferecer informações gerais sobre 
como tratar os animais e sua importância para os seres 
humanos.

A primeira cartilha, tratou sobre os conceitos de BEA 
e declaração universal do direito dos animais. A guarda 
responsável estava ilustrada na cartilha que pôde 
demonstrar a importância de um manejo adequado dos 
animais para a saúde pública,  criando um olhar crítico 
a respeito do tema, cujo objetivo final era a 
conscientização dos leitores.

 A  segunda cartilha, de zooterapia, continha 
informações a respeito da definição da terapia, quais os 
tipos, benefícios e resultados desta terapia, levando o 
leitor a perceber a importância do animal na sociedade 
como um ser que pode agir diretamento no bem estar 
do homem.

Desta maneira, para o público em geral pôde-se 
difundir conhecimentos e passar informações que 
ajudam as pessoas a criarem consciência a respeito da 
realidade e de seus próprios atos.

Para o público criador e produtor de animais, a 
cartilha “Como lucrar mais cuidando melhor dos 
animais de produção” pôde oferecer instruções básicas
e práticas sobre o manejo sanitário e condutas dos 
tratadores para com os animais. Contemplou-se 
também os conceitos de bem estar animal para os 
animais de produção e tração, bem como a tendência 

do mercado em exigir práticas adequadas de produção 
que visem o BEA.

De forma simples, objetiva e com muitas ilustrações, 
os produtores tiveram acesso as informações e puderam 
compreeder que medidas de BEA vêm sendo utilizadas 
e aquele que não as garante em seu rebanho está sujeito 
à prejuízos econômicos não somente pela saúde do 
animal, mas pela exigência que a sociedade tem feito. 

O processo de conscientização passa inicialmente 
pela informação, e a cartilha cumpriu com sua função
de informar, porém internalizar as informações 
transmitidas depende de cada um, da consciência de 
suas atitudes. 

De acordo com Sousa [8], para haver a consciência, 
duas fases de fundamental importância ocorrem: a 
imagem e a atividade. A primeira fase é o perceber e 
ver, a segunda fase é a atuação do homem frente às
situações do cotidiano. Nesta última fase é que se 
concretiza a consciência. É a partir daí que a 
humanidade torna consciente todas as atividades de 
pessoa para pessoa, fazendo com que o homem 
conheça suas próprias ações [8]. 

Desta maneira, as cartilhas conseguiram de forma
acessível, trazer conhecimentos aos frequêntadores da 
67ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos 
Derivados, um ambiente proprício para a abordagem 
dos temas descritos neste trabalho.
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